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KASTAMONU-ARAÇ MAsIFINDE BULUNAN KROMIT CEVHERLERI ILE YANKAYAÇLARININMINERA
LOJIK VE JEOKIMYASAL INCELENMESI

Mineralogical and Geochemical Studies of Chromites Ores and Their Hostrocks in
Kastamonu-Araç Massif

Dogan AYDAL, A.Ü., Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisligi Bölümü, ANKARA.

ÖZET

Kastamonu-Araç çevresi, birçok arastirmaci tarafindan degisik açilardan in

celenmis olan ve olusumu hakkinda hala kesin bir ortak görüs belirtilemeyen

bölgelerden birisidir.
Bu çalismada sözkonusu bölgede ekonomik olarak önem arzetmeyen kromit cev

herlesmeleri ile yankayaçlari jeolojik, mineralajik ve jeokimyasal açidan

incelenerek, bunlarin özellikleri belirlenmeye çalisilmistir.
Bölgede iki farkli yasta kromit cevherlesmesi:izlenmektedir. Bunlardan daha

yasli olani, fillitler ile birlikte yapraklanmis bulunan metakümülatlar içinde

dir. Buna karsilik daha genç olarak düsünülenler ise ofiyolit bloklu olis

tostromal melanj içindeki serpantinitlerde bulunmaktadir.
Kümülatlar ve bunlarla iliskili kromit cevherlerinin, melanj içindeki genç

serpantinit ve cevherlere oranla daha siddetli kataklazmaya ugradiklari ve daha
fazla altere ölduklari belirlenmistir. Kümiilatlar ile birlikte bulunan kromit

cevherlerinde özellikle Cr, Fe ve Cr/Fe degerlerinin, melanj içinde bulunan

kromit cevherlerindeki degerlere oranla çok daha yüksek oldugu, buna ek olarak

diger bilesenlerin de az çok farkliliklar gösterdigi görülmüstür. Cevherlerde

izlenen bu kimyasal farkliliklarin yanisira, kayaçlarda da belirgin jeokimyasal

ve mineralajik farkliliklar tesbit edilmistir. Deginilen veriler gözönüne alin

diginda, kümülatlarla iliskili kromit cevherlerinin Paleo-Tetis'e, melanj ile
iliskili kromit cevherlerinin ise Neo-Tetis'e ait olabilecegi sonucuna varil
mistir.
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Cr and Fe contents and Cr/Fe ratio of

higher than the chromite deposits in

Kastamonu-Araç district and its surroundings have been searched by many

scientists in various disciplines, but somehow the origin of the massif is

still in question and a comrnonly accepted view about its evalutian has not been

declared yet.

In this study, the geological, mineralogical and g~ochemical properties of
the chromite depasites and their hostrocks were investigated, eventhough the

chromite deposits have no economical importance.

In the study area, the chromite deposits in cumulates are found to be

imricated with fillite and are considered older than the chromite depasits,

which are associated with meta .serpentinite within olistostromal ophiolithic

melange.
It was realized that, however, the cumulates and the associated chromite

deposits were severely altered and were introduced intense cataclacism as

compared with the serpentinite and the associated chromite deposits in the

melange.

Especially
cumulates are



16 D. AYDAL

other chemical components of the ores show some differences. Besides, some

geochemical and mineralogical differences were detected in their hostrocks.

If all these geological, geochemical and mineralogical datas were considered
together, it can be said that the cumulates and the associated chromite

deposits should have been remnants of the Palaeo-Tethys, while the ophiolithic
melange and the associated chromite deposits are considered as remnants of the

Neo-Tethys.

L.GIRIs

2. JEOLOJIK KONUM

Sekil 1. Çalisilan alanin lokasyon ha
ritasi.
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Inceleme alaninda yüzeylenen kayaç

lar alttan üste dogru su sekilde sira

lanirlar [4], [SJ:

iki farkli okyanus ortaminin artikla

rinin var oldugu belirtilmis, bunlar

dan daha yasli olaninin.Malm öncesin
de, genç olaninin ise Geç Kretase so

nu-Paleosen de bölgeye yerlestigi id
dia edilmistir.

Figure 1. Location map of the study
area.

Bu çalisma, i986-i988 yillari ara

sinda Araç (Kastamonu) ilçesi ve yakin

kuzeyini· içine alan bölgede, (Sekil

i,2,3) yapilan ve bölgenin metalik

elementler açisindan degerlendirilme

sine yönelik olarak hazirlanmis bulu
nan çalismanin bir bölümiinü kapsamak

tadir. Arastirmalar esnasinda,

i/2S.000 ölçekli F 30-b4 paftasinin
tamaminda, F 30-b3 ve F 30-ci paftala
rinin bir kismini kapsayan yaklasik
250 km2'lik bir alanda krom ve bakir

cevherlesmeleri ile altin ve nikel

zenginlesmeleri açisindan çesitli

arastirmalar yapilmistir [i] [2]. Özel
likle yaklasik 20 km2'lik bir alanda

mostra veren ve ekonomik boyutlarda

olmayan kromit merceklerinin, jeolojik,
mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

ile bunlarin dagilimlari incelenmis

tir. Ayrica sözkonusu yataklarin olu

sum yasi ve ortam sartlari hakkinda

çesitli degerlendirmeler yapilmistir.
Çalisilan bölgenin, bilinen önemli

bir cevherlesmeye sahip olmamasi sebe

biyle, burada daha önce özellikle me

talik maden aramalarina yönelik çalis

ma yapan arastirici sayisi yok denecek

kadar azdir. Bunlardan en iyi bilineni

Sawa [ 3] ,dir. Buna kars ilik çalis ilan
bölge ve yakin çevresini genel jeolo

ji, petrol jeolojisi, tektonizma ve

metamorfizma açisindan inceleyen aras

tirici sayisi oldukça fazladir. Konu

ile yakin ilgileri sebebiyle önemli

çalismalardan bazilari söyle siralana

bilir : Eren [ 4], Senpör Ls J, Sengörve dig., [ 6), Yilmaz L 7 J, [8 J, Sengör

ve Yilmaz [9], Yilmaz [io], Yilmaz veTüysüz [ii], Aydin ve dig., [i2], Yil

maz ve Boztug [i3] özellikle Tüysüz

[ i4] ile Yilmaz ve Tüysüz' ün [ is] ça
lismalarinda bölgeye çok yakin konumda

bulunan Ilgaz ve Kargi masiflerinde

s.ü. Nüh.-Mim. Fak. Derg .., 1, 1989
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Sekil 2. Çalisilan alanin sadelestirilmis jeolojik haritasi.

Figure 2. Simplified geological map of the study area.
--.i
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Sekil 3. Çalisilan alanin jeolojik kesitleri.

Figure 3. Geological sections of the study area.

- Metaofiyolitler J- Kavacik formasyonu

- Dumantepe formasyonu Pre-Malm

- Yongalidag formasyonu

- Pelitveren ofiyolitik melanji (Üst
.Kretase)

- Araç formasyonu (Eosen)

Yapisal istifte Malm öncesi olusan bi

rimler b5lgeselmetamorfiZinanirretkisi al
tinda belirli ölçülerde baskalasima ugra

mislardir. Istifin tabaninda yer alan

kümülat karakterli ofiyolit toplulu~

Malm öncesinde olusarak bölgeye yer

lestigi düsünülmektedir. Yesil sist

fasiyesinde rejiyonal metamorfizmadan

etkilenen bu topluluk baslica serpan

tinlesmis peridotit, metagabro ve me
tadiyabazlarla temsil edilmektedir.

Sözkonusu metaofiyolit toplulugu çe

sitli bilesimli sistler ve fillitlerle

imbrike iliskili olarak bulunmaktadir.
Metakümülatlar üzerine, bu çalisma

da Kavacik formasyonu olarak adlandi-

rilan grafit-granat-mikasistlerin ha

kim oldugu bir birim gelmektedir. Bu

formasyonun içerisinde desimetreden

metreye kadar degisen boyutlarda kümü

latlara ait serpantinlesmis peridotit

-gabro parça ve bloklari bulunmakta
dir. Bundan dolayi Kavacik formasyonu

nun kümülatlardan daha genç oldugu dü
sünülmektedir.

Metamorfik seride sistlerin hakim

oldugu bölümün en üstündeki serisit
fillit, kuvars-serisitfillit ve musko

vitsistlerden olusan topluluk, bu ça

lismada Dumantepe formasyonu olarak

adlandirilmistir.

Bu çalismada Pelitveren ofiyolitik

melanji olarak adlandirilan kayaç top

luluklari böl&eye Üst Kretase'de yerlesmistir [i4j, [isJ. Genellikle karma
sik bir iç yapinin hakim oldugu toplu

luk büyük ölçüde serpantinit, gabro,

diyabaz, radyolarit ve pillow lavlar

gibi ofiyolitik kayaçlarla temsil
edilmektedir.

s.Ü. MÜh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1989
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Bunlarin da üzerinde yer alan yari

mermerlesmis kireçtaslari Yongalidag
formasyonu olarak tanimlanmistir. Bu

formasyon ile öteki metamorfik birim

ler arasinda metakonglomera seviyeleri

bulunmaktadir. Bu sebeple sistler ile

Yongalidag yari mermerlesmis kireçtas

lari arasinda uyumsuz bir iliski söz
konusu olabilir.

Çalisilan bölgenin en genç birimi,

Eosen yasli biyomikrit ve biyosparit

lerle temsil edilen Araç formasyonu
dur.

2.1. Metaofiyolitler

Bu karmasik içinde kümülat tipi

ultramafik ve mafik kayaçlarla birlik
te küçük mercek sekilli kromit cevher

leri de bulunmaktadir. Kromitlerin yan

kayaçlari olan melagabro-piroksenit

-serpantinlesmis harzburjit, dunit,
.verlit, lerzolit ve hornblenditlerin
farkli kalinliktaki tabakalari birbir

leriyle ardasiklidir.
Karmasikta izlenen diyabaz dayklari

levha-dayk sisteminde gelismemistir.
Öte yandan yakin çevrede de levha dayk

sisteminde gelismis diyabaz dayklari

mevcut degildir. Mercimek Dere ile Te

peharman Sirti arasinda kalan kesim

Kavacik formasyonuna ait kayaç kirin
tilari tarafindan örtülmüstür. Kavacik

formasyonunda sistler içindeasiri de

recede alterasyona ugrayan serpantinit
parçalarina rastlanmasi bu birimin

kümülatlardan .Aaha .genç oldugunu
göstermektedir. Bu durum en belirgin

sekilde Kavacik Köyü'nün bati kesimle

ri ile Mercimek Dere baslangicinda

gözlenmektedir. Toplulugun en üst se

viyesinde ise Dumantepe formasyonunu
olusturan düsük dereceli metamorfizma
urunu olan fillitler bulunmaktadir.

Dumantepe formasyonu ile kümülatlar
arasinda oldukça ezikli bir zon mev

cuttur. Bu zon en belirgin olarak Te
peharman Sirti ile çalisma alaninin

kuzey sinirinda olan Göktepelnin güney

etekleri arasinda tekrar göz

lenmektedir. Bunun yanisira KÜmülatla
ra ait kayaçlarin belli bölümleri, Du

mantepe formasyonuna ait fillitler

içinde ekaylar seklinde bulunmaktadir.

s.U. Müh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1989

Mercimek Dere'nin güney kisimlarin

da yüzeyleyen radyolaritler içinde
ksenolit halinde selodanit mineralle

rinin görülmesi, bu bölgenin okyanus

tabani H~drQ~al metamorfizmasindan
da etkilendiginin bir delili olarak
düsünülmektedir.

Çalisilan bölgede genelolarak ye
sil sist metamorfizmasinin özellikleri

gözlenmis olmasina karsilik bölgenin

hemen dogusunda, çalisma alani disinda

Bekirçay Dere'de, Kiranbasi Sirti ve
Öküzveren Köyü civarinda amfibolit fa

siyesinde baskalasima ugramis kayaçlar

yüzeylernektedir.

Çalisilan bölgede ve yakin civarin

da eklojitlere rastlanmamistir; ancak

bir tek lokasyonda (Ayi Tepe ile Tasli

Tepe arasi) tasinmis bir malzemenin

eklojit. oldugu belirlenmis, fakat böl

gede yerlesik olarak bulunmadigindan

degerlendirmeler esnasinda dikkate
alinmamistir .

2.2. Pelitveren Ofiyolitik Melanji

Bu topluluk çalisma esnasinda genç

ofiyolitik topluluk ve/veya 2. toplu
luk olarak adlandirilmistir. Serpan

tinlesmis ultramafik kayaçlar, gabro,

diyabaz, yastik yapili spilit, spilit

ve pelajik kireçtaslarindan olusan se
rinin en üst kesiminde olistostromal

flis bulunmaktadir. Filiste Jura-Alt

Kretase yasini veren fosilleri kapsa

yan kumlu kireçtaslari yer almaktadir.
Ofiyolitik melanji olusturan birim

lerin dilimlenerek birbirleri üzerine

itilmesi ile karmasik tektonik dilim

ler ortaya çikmistir. Bu birimlerin

hepsinin bir naplanma hareketi sonucu

ekay seklinde metamorfik karekterli

Dumantepe formasyonu üzerine yerlesti

gi düsünülmektedir. Bunlarin palin
spastik olarak açiiimlari yapilip ilk

sel konumlarina getirilseler bile tam

bir ofiyolit dizisi vermedikleri görü

lecektir. Özellikle izotropik gabrolar

ile pegmatitik gabro, plajiyogranitler

ve tabakalanmis diyabaz dayk birimleri

bulunmaktadir. Serpantinlesmis ultra
mafiklerin, kromit cevherlerinin ve

Jura-Kretase yasli kumlu kireçtasi
bloklarinin en güzel göründügü yer Do-



20

rukyol Tepe ile Mercimek Tepe'dir.

Yastik yapili spilitler ise Pelitveren

Köyü'nün hemen girisinde çok iyi most
ra vermektedir. Bu lavlarin üzerinde

ise pelajik kireçtaslari bulunmakta

dir. Peli1v~J:e~ K~u kuzeyindeki De
~emziyareti Tepe ise oldukça ince ta
bakali, kirmizi renkli biyomikritler

den olusmustur.

3. MINERALOJIK INCELEMELER

3.1. Kümülatlar Içindeki Metaserpanti
nitler

Kümülatlar içindeki serpantinitles

mis kayaçlar genellikle harzburjit,

dunit, az oranda piroksenit, verlit,
lerzolit ve hornblendit bilesimlidir.

Bu kayaçlarda, x-ray yardimiyla yapi

lan incelemelerde ana serpantin mine

rali olarak antigorit, çok az miktarda
da krizotil mineralleri belirlenmis

tir. Forsterit, talk, klorit ve pik

rokromit x-ray yardimiyla belirlenen

diger minerallerdir. Asiri alterasyon,
metamorfizma ve kataklazma etkilerle

elek yapisinin pek görülemedigi bu ka

yaçlarda, basinç sebebiyle foliyasyon

ve lineasyonlar ortaya çikmistir. Ori

jinal halinin dunit oldugu düsünülen
kayaçlarda yok denecek kadar az mik
tarda kromit taneciklerinin olmasi

dikkati çekmektedir. Ayrica serpantin

lesmis harzburjitler içindeki kromit

taneciklerinin çogu yuvarlak sekiller

dedir. Bu durum, serpantinlesme esna
sindaki plastik hareketlenme ile ilis

kilidir. Boyutlari yer yer 250 mikrona
ulasan kromit taneleri ileri derecede

kataklastik kirilima ugramislardir.
Piroksenitlerdeki piroksenler ojit

bilesenli olup, genellikle uralitles

mislerdir. Ayrica yer yer de rutil mi
neralleri ihtiva etmektedirler. Yön

lenmis olarak görülen rutillerin, olu

suml~rindan sonra gelisen metamorfiz
madan etkilendikleri muhtemeldir.

Serpantinlesmis lerzolitlerdeki

kromit taneciklerinin renkleri koyu

kahverenktedir. Bu rengin yüksek Al

kapsamindan kaynaklandigi düsünülmek
tedir. Kromit taneleri kenar ve çat-

D. AYDAL

laklari boyunca degisen oranlarda spi
nellesmislerdir.

Kümülat grubu içindeki ultrabazik

lerle gabro geçis zonlarinda bulunan
hornblenditler sfence çok fakirdir.

Bunlarin çok az oranda ihtiva ettikle

ri feldispatlar da killesmislerdir.

Ayrica gabrolarda bulunmasi normal
olan rutil, ilmeno-manyetit ve hematit

gibi minerallere de rastlanmamistir.
Bütün serpantinlesmis kayaçlarda

heslavodit ile pentlandite benzeyen
Ni-sülfit mineralleri belirlenmistir.

Ayrica nadiren de olsa lerzolitlerde
bazi milleritlerin manyetitlerle bir

likte büyüdükleri gözlenmistir. Bu du
rumun muhtemelen milleritin kristal

lesmesi esnasinda kullandigi demiri

manyetitden almasi sonucu gelistigi
düsünülmektedir. Nadiren de olsa asbo

lan ve bir numunede de kalkopirite
rastlanmistir. Bu arada çatlak kesim

lerde yer yer ikincilolarak, gelisen
limonit ve götitler gözlenmistir. Ka
yaçlardaki manyetitIerin iki ayri
formda olustuklari sanilmaktadir. Ser

pantinlesme sonucu açiga çikan manye

titIerin yanisira, yer yer bazi kro
mitlerin de manyetitlestigi görülmüs

tür. Her iki durumda da açiga çikan

manyetitIerin daha sonra martitlestik

leri belirlenmistir. Bu kayaçlarda

manyezite rastlanmamistir.

2. grup kromit cevherlesmelerine

eslik eden serpantinlesmis kayaçlar

ise genelde harzburjit bilesimli, yer

yer de dunitik bilesimlidirler. Ser

pantinlesme sonucunda çogunlukla kri
zotil, nisbeten daha az miktarda anti

gorit olusmustur. Kayaçlardaki olivin

ler forsteritçe oldukça zengindir.

Özellikle harzburjitlerdeki piroksen

lerin dilinimleri boyunca açiga çikan

manyetitler, piroksenlerin tanimini
kolaylastirici bir unsur olmustur. Bu

arada dikkati çeken diger bir husus da

bu gruptaki manyetitIerin 1. gruptaki
lere oranla oldukça az oranda bulunma
sidir.

Kayaçlarda yer yer bastitlesmeler

de gözlenmistir. Krizotil damarlarinin

yer yer bastitIeri kesmesi krizotil

iesmenin bastitlesmeden sonra da ge

listiginin bir delili olarak düsünül-

s.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1939
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mektedir. Ni-sülfit mineralleri bu

grupta da oldukça yaygindir. Ayrica,
kemmereritlerin uvarovitlere oranla

daha yaygin oldugu belirlenmistir. Yer

yer rutil çubuklarini kapsayan kemme
reritler de bulunmaktadir (Foto 1).

Ayrica, kloritlesme de kayacin gene

linde çok yaygindir.

Mg'ca zengin olan forsteritlerin

mevcudiyetlerine ragmen ortamda manye

zitin olusmamasi, serpantinlesme esna

sinda çevredeki C02 azligina ve uygun
Eh-pH sartlarinin gelismemis olmasina

baglanmistir. Buna karsilik yer yer
brusit olusumlarina rastlanmistir.

3.2. Kromit Cevherleri

Kümülatlarla beraber bulunan kromit

mineralleri çok fazla kataklastik ki

rilimli olup, bunlarin kenar ve çat

laklari boyunca krom spinel ve manye

tite dönüstükleri gözlenmistir. çat
laklar ise daha sonra olusan uvarovit

ve kemmererit ile doldurulmustur. Uva-

rovitler kemmereritlerden çok daha

yaygin olarak bulunmaktadir. Uvarovit

kristallerinin boylari yer yer 1-2 mm

ye kadar ulasmaktadir.
Bir baska dikkati çeken husus da

kromitler içinde rutil ve ilmenit çu

bukcuklarina rastlanmis olmasidir (Fo

to 2). Daha sonra gelisen metamorfizma

ile bu çubuklar yer yer belli bir yön
lenme kazanmistir. Jenetik açidan
önemli olan bu husus kromit cevherles

melerinin bazik kayaçlara yakin ola

rak olustugunun bir delili olarak dü
sünülmektedir. Kemmereritlerin olusu

munun serpantinitlerin kloritlesmesi

ile ilgili oldugu; kromun ise kromitin

spinellesmesi ve manyetitlesmesi sira
sinda açiga çikan kromlardan saglandi

gi bilinmektedir. Hem serpantinit, hem
de kemmererit içinde oldukça küçük ta
neli Ni~sülfit minerallerine rastlan

mis olmasi, bu minerallerin olusumla

rinin serpantinlesme sirasindaki plas
tik hareketlenme ve kemmereritlerin

olusumundan önce oldugunu göstermekte-

!

! Rutil
i '

.~ ...
-~-q

Foto 1. KromitT kemmererit ve rutil beraberligi.

Photo 1. The chromiteT kemmererite and rutile association.

S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg'T LT 1989
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Foto 2. Kromit içinde rutil kristalleri.

Photo 2. Rutile crystals within chromite.

D •. 'lYDAL

dir. Genellikle masif ve nodüler tipte
görülen l. grup cevherlerde nodüllerin
uzuneksenleri bazen i'cm'ye kadar
ulasmaktadir. Asiri tektonizma sebe
biyle cevher-yankayaç kontaklari ge
nelde belirgin degildir. Yer yer mela~
gabro ve diyabaz dayklar~ ile cevher
cepleri arasinda tektonik kontaklar
görülmektedir.

Kataklazma siddetinin daha az etki
li oldugu 2. grup kromit cevherlerinde
uvarovit ve kemmererit gibi ikincil
mineraller kirik ve çatlaklarda bol
miktarlarda bulunmaktadir. Ancak, l.
grubun aksine kemmereritler uvarovit
lere oranla çok daha yaygindir. Rutil
ve ilmenit çubuklarinin bu gruptaki
kernmereritleriçinde de bulundugu göz
lenmis, ancak bunlarin herhangi bir
yönienmeye ugramadiklari belirlenmis
tir.

V sekilli Ni-sülfit - mineralleri
(muhtemelen millerit) özellikle kemme

reritler ve kloritler içinde gözlen
mektedir (Foto 3). Kromitlerin spinel
lestigi, manyetitlestigi, hatta yer

yer manyetitlerin hematitlestigi gö
rülmüstür. Jenetik açidan önemli bir
diger konu da oldukça iri boyutlu oli
vin kristallerinin ara bosluklarinin
kromit ile doldurulmus bulunmasidir
(Foto 4). Olivinlerin içlerinde yer
yer rutiller vardir.

3.3. Gabrolar

Genellikle tabakalasmis bir sekilde
bulunan gabrolar mafik mineral fazla
ligi sebebiyle de melagabro olarak
isimlendirilmislerdir. Kümülatlar
içinde serpantinitlerle ardasikli de
nilebilecek bir sekilde görülen bu ka
yaçlarda faliyasyon ve lineasyon çok
net olarak gözlenmektedir. Gabrolar,
esas olarak piroksen (genellikle
ojit), amfibol (aktinolitlesmis horn
blend) ve sosuritlesmis, killesmis
plajiyoklazlardan olusmaktadir. Bu
arada amfiboller, dilinimleri boyunca
kloritlesmis, piroksenler uralitles
mis, yaygin olarak epidotlasmis, zoi
sitlesmis (Foto 5) ve albitlesmistir.

s.ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1989
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Foto 3. Kemmereritler içinde bulunan V sekilli milleritler.

Photo 3. V shaped millerites within kemmererites.

23

Foto 4. Olivin kristalleri arasinda ve çatlaklarinda kromit kristallesmeleri.

Photo 4. The Chromite crystallization oecurance between olivine crystals and
in the fissures of the olivine.

s~ü.Müh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1989
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Foto 5. Amribolit içinde srerulitik klinozoisit kristalleri.

Photo 5. Spherulitic clinozoisite crystals in amphibolite.

D. AYDAL

2. grup cevherlesmelerle dogrudan

bir kontaklari olmamalarina ragmen,

cevherlesmelere çok yakin olarak most

ra veren gabrolar nisbeten taze görü

nümiüdürler. Bunlarda özellikle pirok

senlerin tane boylari çok büyüktür (2
mm ile 20 mikran arasi). Asiri derece

de albitlesme gözlenmis ve bunlardaki

Na fazlaligi, kimyasalolarak da be

lirlenmistir (Tablo 1). l. grup gabro

lardan bir baska farkliligi da bu ka

yaçlarda az da olsa serpantinlesmis

olivinlerin varligidir. Uralitlesme,
kloritlesme, sosuritlesme yaygin ol

makla beraber alterasyon siddeti l.

gruptaki gabrolara göre çok daha az
dir.'

Oldukça iri ve uzun ekseni boyunca

gelisen piroksenler ve amfiboller ka

yaçta nematoblastik dokuyu ön plana

çikarmistir. Kayaçta bol miktarda epi

dot bulunmaktadir. Genelde bu kayaçlar
orta-düsük dereceli metamorfizmadan

etkilenmislerdir.

3.4. Kuvarsfillit

Dumantepe formasyonunun ana litolo

jisi olan kuvarsfillit içinde, ana bi

senler olarak tane boylari degisken

olmakla beraber genellikle çok küçük

tane boylu kuvars, serisit, muskovit,

kalsit ve klorit mineralleri, yer al

maktadir. Yer yer opak mineraller ru

til, anataz ve organik madde kalinti

lari gözlenmektedir. Kayaçta killesme

de yaygindir.
Genel dokusu lepidoblastik olmakla

beraber, arasira görülen iri kuvars

kristalleri .sebebiylelepidoporfiro
blastik doku da gözlenebilmektedir:.

3.5. Grafit-Granat-Kuvars-Mikasist

Kayaçlardaki mikalarin muskovit ve

biyotit seklinde gözlendigi, mevcut

granatlarin da Fe'ce fakir, Ca'ca zen

gin grossular tipi oldugu, ayrica çok
kataklastik özellik tasidigi belirlen-

S.ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1989
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Tablo 1. Çalisilan bölgede kümülatlara (I. grup) ve Melanja (II. grup) ait kromit, serpantinit

ve gabroik kayaçlara ait ortalama kimyasal degerler.

Table 1. The mean chemical values of the chromites, serpentinites and the gabbroic rocks in

cumulates (I. group) and in the melange (II. group).

I.Grup(First group) II.Grup(Second group)

Kromitler

SerpantinitlerGabrolarKromitlerSerpantinitlerGabrolar

(Chromites)

(Serpentinites)(Gabbros)(Chromites)(Serpentinites)(Gabbros)

-
X n = 15 n = 14n = IIn = 14n = 18n = 15

Mg02

16.42 35.5010.8919.7636.848.756

Si02

8.015 38.9846.696.76540.8750.256
CaO

0.996 i. 09915.4690.6650.3359.4596

Cr203

37.66 0.4870.23430.225 0.5770.0656

Ti02

0.260 0.0580.2050.1750.040.719

Al203

19.78 i. 9317.99724.73 1.76317.418

K20

0.1790.376

Na20

i. 1656.08
Zn

0.100.093 0.1080.094
Pb

0.0220.030 0.0270.0394
Mn

0.1510.061 0.0920.119
Cu

0.0770.0728 0.0790.0706
S

0.0310.035 0.0260.036
P

0.0200.025 0.02140.045
As

0.2870.274 0.300.262
Ni

0.3750.112 0.3740.0976

Co
0.00020.0066 0.00480.00518

Atei Z.
1.03 9.912.012.71 9.310.23(Lo )

Toplam

99.151 98.379100.54598.84399.287101.943

(Total) Cr/Fe

2.47 2.145
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mistir. Kayaçlardaki kloritler, granat

ve biyotitlerden türemislerdir. Gra

natIarin çatlaklarinda gelisen klorit

ler ile ikincilolarak gelismis hid

rogranatlar yaygin bir haldedir. OL

dukça fazla miktarda bulunan grafitle

rin (kimyasal analizlerde yer yer %
2.5 de~erine ulasmistir) ince çubuk

çuklar seklinde oldugu ve sistoziteye

uyumlu olarak dizildikleri g6rüiür.
Ana bilesen olarak bulunan kuvarslarin

içindeki grafitler de sistoziteye
uyumlu olarak yerlesmislerdir. Bu ara
da, nadir olarak sfenlere de raslan

mistir. Granatlarin boylari 1.5 mm ile

150 mikron arasinda degismekte, gra

fitlerin boylari bazen 1.1 mm'ye ulas

maktadir. Grafit içinde kapanim sek

linde bulunan rutillerin boylari ise

0.73 mm ile 0.15 mm arasinda degismek

tedir. Grafitler yer yer biyotitlerin

dilinimlerine yerlesmislerdir. Mine
rallerin çatlaklarini ve bosluklarini

dolduran limonitler, kayaçta reliktle

ri g6zlenen piritlerden türemislerdir.

Kayaçta az da olsa zirkon mineralleri

de g6rülmüstür.

4. JEOKIMYASAL INCELEMELER

Kümülatlarla iliskili kromit cev

herlesmelerindeki Cr203' Fe203,Si02
de~erleriile Cr/Fe orani (Tablo 1, Se

kil 4), bunlara g6re daha genç olan
Pelitveren melanjina ait serpantinit
ler içindeki kromit cevherlesmelerine

oranla daha yüksektir. Buna karsilik

MgO ve Al203 de~erleri daha düsüktür.
Bu cevherlesmeleri içine alan yan ka
yaçlarda ise durum daha de~isiktir. 1.

grup cevherlesmelerin yankayaci olan

kümülat tip serpantinitlerin Fe203'

A1203' Ti02 de~erleri, 2. grup cevherlesme
lerin yankayaci olan serpantinitlere

oranla daha yüksektir. Buna karsilik

Cr203' CaO, MgO, SiOi degerleri' ise daha
düsüktür. Buna ek olarak kümülatlara

ait serpantinitlerle birlikte bulunan

izotropik ve tabakali gabrolarin MgO,

CaO, Cr203 ve Ni de~erlerinin 2. grup
cevherlesmelere yakin çevrede bulunan,

ancak bunlarla direkt bir konta~i bu

lunmayan diger gabrolara oranla daha

yüksek Si02' Fe203' Ti02' MnO, Na20 ve

D. AYDAL

K20 degerleri ise daha düsüktür. Her
iki gabro grubunda tesbit edilen yük

sek Na degerlerinin Na-metazomatizmasi

sonucu olustugu düsünülmektedir. Bu
durum kayaçlarda bol miktarda g6rülen

albitlesmeler ile de do~rulanmaktadir.

5. TARTISMA VE SONUÇLAR

PontidIer'de iki farkli okyanus olu
sum ortaminin (Paleo-Tetis ve Neo-Te

tis) artiklarinin var oldu~u daha 6nce
birçok arastirmaci tarafindan iddia

edilmistir. Seng6r ve di~., [6J; Tüy

süz [14]; ve Yilmaz ve Tüysüz [is] .
Bunun yanisira, bu g6rüsün.tam karsi
tini savunan ve Pontidler'in, iki ok

yanusun (Paleo ve Neo Tetis) artikla
rinin karisimindan ziyade, Neo-Tetis'

in retro-saryajlarla progresif olarak

tüketilmesi sonucu:olustu~unu düsünen
ve henüz ek arastirma safhasinda olan

çalismalar da mevcuttur (Osman Yilmaz

ve Durmus Boztug ile s6zlü g6iüsme).
Bu tartismalarin bir benzeri de in

celeme alaninin çok yakininda bulunan

IIgaz Masifi'ndeki kromit cevherlesme
leri için' yapilmistir. Wijkerslooth

[16 J IIgazlar'da metaofiyolitler içinde
bulunan kromitlerin Varistik Orojene
zi'ne ait Olabilecegini düsünmüstür.

Buna karsilik Borchert [ 17] b6lgedeki
kromitlerin bazilarinin Varistik Oro

jenezi ile iliskili olabilece~i fikri

ni benimsemedigini, bunlarin hemen

hepsinin Üst Kretase'ye ait olmasi ge

rekti~ini iddia etmistir.
Kromit cevherleri ve yankayaçlari

nin 6zelliklerini belirlemeye y6nelik

olarak yapilan bu çalismada da bunla
rin farkli karakterler g6sterdikleri
belirlenmistir.

Iki ana cevher grubu veya toplulu~u

ayirtedilmistir. Bu cevherlesmelerden

ilki Malm 6ncesi yasa sahip oldu~u dü
sünülen kümülatlarla, digeri ise Kre

tase yasli ofiyolitik melanjlarla
iliskilidir .

B6lgedeki cevherlesmelerde litolo
jik, stratigrafik, mineralojik, pet

rografik, jeokimyasal özellikler; me~

tamorfizma sartlari ve gelisme ortami

açisindan belirli farkliliklar görül-

S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., 1, 1989
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gabro veSekil 4. Çalismada iki ayri topluluk halinde incelenen serpantiniti

kromitlerin ortalama kimyasal degerlerini gösteren grafikler.

Figure 4. The graphs of the mean chemical values of the serpcntinites, gabbros
and chromitesi which are descriebed as two qroups in the study area.

müstür. Bu farkliliklar kisaca söyle
ifade edilebilir:

1- Ilk grup kromit cevherlesmesi

metagabro, serpantinlesmis piroksenit,

s.ü. Müh.-Mim. Fak. Derg.i 1, 1989

harzburjit, dunit, verlit, lerzolit ve
hornblendit ardalanmasindan olusan kü

mülatlar içinde, ikinci grup kromit

cevherlesmesi ise oldukça genis yüzey-
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lemeler veren serpantinlesmis harzbur

jit ve dunitlerle temsil edilen Pelit

veren Qfiyolitik melanji içinde bulun
maktadir.

2- Kümülatlar ile ofiyolitik melan

jin yapisalolarak farkli zaman
ve mekan iliskisini ortaya koydukla
rindan, bunlarda bulunan kromit cev
herlerinin farkli ortam ve zaman ürün

leri olmalari beklenmelidir.

3- I. grup cevherlerin yankayaci

olan kümülatlarda olivinlerin serpan

tinlesmesi sonucu olusan mineral ge

nelde antigorit iken, melanjlardaki

serpantinlesmis harzburjitlerde ve du

nitlerdeki serpantin:minerali genelde
krizotildir. Bu farklilik da her iki

grubu etkileyen serpantinlesme ol~yi~

nin farkli sartlarda olustugunu gös
termektedir.

4- Her iki cevherlesme grubunda da
olusan kataklazma sonucu kirik ve çat

laklarda gelisen kemmererit ve uvaro
vit minerallerinden, uvarovitlerin I.

grup cevherlerde, kemrnereritlerin ise
2. grup cevherlerde daha fazla bulun
masi dikkati çekmektedir. Bu arada her

iki grupta kemmereritler içinde gözle
nen ilmenit ve rutil çubuklarinin I.

grup cevherlesmelerde ve yankayaçla

rinda yönlenmis olarak görülmeleri bu

kayaçlarda sonradan gelisen metamor

fizmaya baglanmistir.
5- Kümülatlar ile birlikte bulunan

kromitlerin Cr203' Fe203 ve Si02 dege
ri ve Cr/Fe orani melanj içindeki kro

mitlerin degerlerine oranla daha yük

sektir. Buna karsilik MgO, Al203 de
gerleri ise nispeten daha düsüktür.

Al203 degerindeki bu nisbi farkliliga
ragmen, her iki cevher grubunda da

Al203 degerinin yüksek olmasi, kromit
cevherlesmesinin her iki konumda da

bazik kayaçlara yakin olustugunun bir
delili olarak düsünülmektedir. Cevher

lerin bazik kayaçlara yakin olarak

olustugunu destekleyen bir baska veri

de, kromitlerin çatlaklarinda gelisen

kemrnereritlerin içinde ve serpantin
lesmis olivinlerin içinde rutillerin
bulunmasidir.

6- Kimyasal farkliliklar, her iki

cevherlesme tipini içine alan yanka

yaçlarda da belirgin olarak görülmek-
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tedir. Özellikle, Cr203 degeri nisbe
ten yüksek kromitlere yan kayaçlik ya
pan kümülatlardaki ultrabaziklerin

Cr203 degerinin, melanj içinde yeralan

serpantinitlerdeki Cr203 degerinden
düsük olmasi da dikkate deger bulun
mustur.

7- Iki ayri gabro grubunda tesbit

edilen yüksek Na degerlerinin, kayaç

olusumundan sonra gelisen Na metazoma
tizmasi sonucu olusmustur. Bu durum

kayaçlarda bol miktarda görülen albit

lesmeler ile de dogrulanmaktadir.
8- Kümülatlar ve bunlarla birlikte

bulunan kromit cevherlerinde görülen

kataklastik kirilim siddet~nin, melanj

içindeki serpantinitler ve kromitlere

oranla çok daha siddetli oldugu görül

mektedir. Bu sebeple, Malm öncesi olu

san ve bölgeye yerlesen kümülatlarla
kromit cevherlerin~n daha uzun süre ve

siddetle kataklazmaya ve alterasyona
maruz kaldiklari belirlenmistir.

Tüm arastirma sonuçlarinin' ortaya

koydugu gibi çalisilan bölgedeki cev
herler ile bunlara ait yankayaçlarin

jeolojik özellikleri, konumlari, mine

ralojik ve jeokimyasal özellikleri be

lirgin farkliliklar göstermektedir.
Bozunma, metamorfizma ve kataklazma

siddetleri arasindaki farkliliklar da

ileri sürülen iki farkli grubun varli

gina ait görüsleri destekler mahiyet

tedir. Kayaçlarda nadir toprak element
analizleri, platin grubu mineral ana

lizleri ve yas tayininin teknik imkan

sizliklar sebebiyle yapilamamis olmasi
bir eksiklik olarak görülmekle bera

ber, mevcut bulgularin böyle bir grup

lasmayi saglayabilecek düzeyde oldugu
ve bölgedeki mevcut olusum teorisi

tartismalarina degisik bir boyut kata

cagi düsünülmektedir.
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